
 

Kåring af årets svømmetræner 2016 
Lea Buttenschön Tvistholm: 
I UIF’s svømmeafdeling har vi gennem mange år haft vores egen svømme-
vandrepokal, som hedder KLUBMESTER pokalen. 
Den kan uddeles til enten svømmere, trænere eller udvalgsmedlemmer, der 
har gjort en særlig indsats. Det er ikke hvert år vi har uddelt den, men vi har 
besluttet, at den i år skal uddeles til Lea. 
  
Vi synes, at netop du fortjener, at få denne pokal, fordi du gennem 12 år har 
gjort en stor og særlig indsats, som skal hyldes. 
Et enigt svømmeudvalg har besluttet, at pokalen skal gå til dig for den kvalifi-
cerede og meget stabile indsats som du har leveret som træner igennem de 
mange år som du har været tilknyttet klubben. 
Det er helt tydeligt, at du er super glad for at arbejde med både dit Baby-og 
Krudtuglehold. Du stortrives både i forhold til samarbejdet med børnene og 
ikke mindst forældrene. 
  
Du startede tilbage i 2004 som træner for babyholdet, hvor du har udført op-
gaven med største omhyggelighed lige fra starten af. De små børn elsker dig 
for at være den du er, naturlig uden nogen form for facade. 
  
Du sagde ja tak til at komme på trænerkursus og havde din 5 uger gamle Me-
lina med som du ind imellem skulle sørge for mad til. Alligevel kunne du fint 
koncentrere dig om at være deltager på kurset. 
  
Årerne er gået rigtig stærkt og du er fortsat i UIF’s svømmeklub, som en utrolig 
trofast, engageret og stabil træner. Du har f.eks. selv opfundet krudtuglehol-
det for at lave et hold, de efterhånden lidt for store babyer kunne komme vi-
dere på. 
  
Inger og jeg er enige om at gennem de mange års samarbejde vi har haft 
med dig, har vi altid haft 100 procent tillid til både din faglighed og dit enga-
gement i forhold til hele tiden at udfordre børn og forældre med nye øvelser. 
  
Du er og har været en meget stabil træner i klubben. Trods flere barsler un-
dervejs, har du heldigvis altid gjort comeback og endda med nye medlem-
mer i svømmeklubben og det ser vi jo bestemt som en rigtig stor fordel. Enhver 
klubs drøm er, at have en frivillig som dig. 
  
Du er altid i godt humør, smilende, positiv og afholdt af alle i svømmeklubben. 
  
En stor tak skal lyde for din indsats indtil nu og vi håber, at samarbejdet kan 
fortsætte i mange år fremover. 
  
Stort tillykke Lea 
  
På svømmeudvalgets vegne 
Bente Flarup 


